
  

                                                                                                EMA                                                                   الجوية                                   لهيئة العامة لالرصاد ا    

                                     RSMC – CAIROالجمهورية لمناطق ايام 6بحالة الطقس لمدة  تنبؤ                    مركز التحاليل الرئيسي –للتحاليل الدارة العامة ا    

 5251يونيو  02األربعاء  إلى   5251يونيو  52الجمعة  ن م                   (1) 
  

 درجات الحرارة على أغلب االنحاء في وتدريجيارتفاع طفيف 

 
  

 
   

 

                                                                                                                                               

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
                                                

 
  

 
 

 

                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

                                                                                                                                               

 
 وي / هشام حسن طاحونلواء ج                                    عبدالغفار ادم                                                                 عبدالمنعم   محمود

 رئيس مجلس االدارة                                                 والتنبؤات رئيس االدارة المركزية للتحاليل              مدير عام التحاليل                                

 

 المنطقـــــــــــــة
 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

األمطار 

)%( 

 ة النسبية) %(الرطوب

 عظمى           صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 52 شمالية  غربية 42 00 00 نشاط رياح أحيانا 42 63 القاهرة الكبرى
 54 شمالية  غربية 42 00 00 غائم جزئي  42 63 الوجه البحري

 40 شمالية  غربية 20 00   00 ط رياح نشا 44 65 السواحل الشمالية الغربية
 54 غربيةشمالية   20 00 00 غائم جزئي  46 64 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
 53 غربيةشمالية   60 22 00 نشاط رياح أحيانا 43 63 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر

 52 ربيةغشمالية   42 60 00 نشاط رياح أحيانا 46 63 شمال الصعيد
 52 شمالية  غربية 52 42 00 نشاط رياح أحيانا 42 24 جنوب الصعيد

 
 المنطقـــــــــــــة

 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

األمطار 

)%( 

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى           صغرى  

 ـــــــــــــاحالريـــــــ

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 50 شمالية  غربية 42 00 00 نشاط رياح أحيانا 42 60 القاهرة الكبرى
 54 شمالية  غربية 42 00 00 غائم جزئي  42 60 الوجه البحري

 50 شمالية  غربية 20 00   00 نشاط رياح أحيانا 44 65 السواحل الشمالية الغربية
 56 شمالية   20 00 00 غائم جزئي  46 64 احل الشمالية الشرقية ووسط سيناءالسو

 50 شمالية  غربية 60 22 00 نشاط رياح أحيانا 43 63 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر
 52 شمالية  غربية 42 60 00 غائم جزئي 46 63 شمال الصعيد
 56 ةشمالية  غربي 52 42 00 مشمس 42 24 جنوب الصعيد

 
 المنطقـــــــــــــة

 (Cدرجة الحــــــرارة )

 عظمى            صغرى 

 

 الظواهـــــــــــــــــــــــــر

 فرصة سقوط

 %()األمطار 

 الرطوبة النسبية) %(

 عظمى           صغرى  

 الريــــــــــــــــــــاح

 االتجـــاه         سرعة ) عقدة(    

 50 شمالية  غربية 42 00 00 نشاط رياح أحيانا 42 60 القاهرة الكبرى
 54 شمالية  غربية 42 00 00 غائم جزئي  42 60 الوجه البحري

 53 شمالية  غربية 20 00   00 نشاط رياح أحيانا 44 64 السواحل الشمالية الغربية
 52 غربيةشمالية   20 00 00 غائم جزئي  46 66 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
 50 ية  غربيةشمال 60 22 00 نشاط رياح أحيانا 43 63 جنوب سيناء وسالسل جبال البحر األحمر

 54 غربيةشمالية   42 60 00 غائم جزئي 46 60 شمال الصعيد
 56 شمالية غربية 52 42 00 مشمس 42 24 جنوب الصعيد

http://m.facebook.com/ema.gov.eg   بوك: الفس على الرسمية الصفحة  egyptian.met.analysis@gmail.com البريد االلكتروني:   www.ema.gov.eg الموقع الرسمي: 54646414فاكس:  54646451 -54646419تليفون:  -جمهورية مصر العربية –القاهرة  –كوبري القبة  –الهيئة العامة لألرصاد الجوية   

 الجمعة 52 يونيو 5251

 : على القاهرة ة شديد الحرارطقس  حـــالة الطقـــــس نهارا

          ،البالدجنوب و وجنوب سيناء والوجه البحري الكبرى

 .على السواحل الشمالية مائل للحرارة

  لطيف على القاهرة الكبرى والوجه  :حـــالة الطقـــــس ليال

البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب 
 سيناء وجنوب الصعيد.

  

  

 الظـــواهر الجوية
 

 

 

  نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية

 وجنوب سيناء وجنوب البالد علي فترات متقطعة

 السبت 56 يونيو 5251

 على القاهرة شديد الحرارة طقس  : حـــالة الطقـــــس نهارا

مائل  ،البالدجنوب و الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء

 للحرارة على السواحل الشمالية.

  لطيف على القاهرة الكبرى والوجه  :حـــالة الطقـــــس ليال

البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب 
 سيناء وجنوب الصعيد.

  

  

 الظـــواهر الجوية
 

 

 

 

  نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية

 وجنوب سيناء علي فترات متقطعة .

 الظـــواهر الجوية
 

 

 

 

  السواحل الغربية  ومن القاهرة الكبرى نشاط رياح على مناطق

 وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

 

 : على القاهرة  شديد الحرارةطقس  حـــالة الطقـــــس نهارا

على  ، حار جنوب سيناء وجنوب البالدو الكبرى والوجه البحري
 .    السواحل الشمالية

  لطيف على القاهرة الكبرى والوجه  :حـــالة الطقـــــس ليال
البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب 

 سيناء وجنوب الصعيد.

  

  

 األحد  54يونيو 5251
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